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Łódź, 14 września 2019 r. 

dr hab. Marcin Stańczyk 

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 

 

Recenzja w przewodzie doktorskim, zainicjowanym wnioskiem mgr. Michaela Gatonska 

z 26 kwietnia 2018 r. o wszczęcie przewodu na stopień doktora sztuk muzycznych, 

prowadzonym na podstawie art. 11-15 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789  

ze zm., dalej w skrócie: „Ustawa”) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu  

o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Z 2018 r., poz. 261, dalej w skrócie: „Rozporządzenie”), 

sporządzona na zlecenie Dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

 

R E C E N Z J A 

Pracy doktorskiej mgr. Michaela Gatonska 

Pracę doktorską mgr. Michaela Gatonska stanowi utwór pt. Οικοτοπία (Ecotopia)  

na orkiestrę symfoniczną (2019) oraz praca teoretyczna pt. „The exploration of unconventional 

and individualized formal procedures and structures in my large scale music composition titled 

– Oikotopia (Ecotopia)” (dalej w skrócie także: „opis”). 

 

Dokumentacja i dorobek artystyczny 

Dokumentacja nie zawiera płyty „CD 1: Utwory orkiestrowe”, jednak z muzyką 

Kandydata można zapoznać się na jego kanałach w serwisach YouTube oraz Soundcloud.  

Poza tym dokumentacja sporządzona jest poprawnie.  

Dorobek artystyczny Doktoranta jest obszerny i zróżnicowany, jego muzyka była 

wielokrotnie nagradzana na konkursach kompozytorskich, wydawana oraz doceniana przez 

krytyków. Kandydat był również stypendystą znanych fundacji, m.in. Civitella Ranieri, 

MacDowell Colony czy Fundacji Kościuszkowskiej. Choć jego aktywność skupia się głównie 

na Stanach Zjednoczonych i Polsce, należy stwierdzić, że prowadzi on ożywioną działalność 

artystyczną, realizuje liczne zamówienia kompozytorskie i posiada dorobek pedagogiczny 

na różnych szczeblach kształcenia. 
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Praca teoretyczna 

 

„The exploration of unconventional and individualized formal procedures and structures 

in my large scale music composition titled – Οικοτοπία (Ecotopia)” 

 

Praca teoretyczna Doktoranta jest wyjątkowo rozbudowana, liczy sobie 281 stron. 

To więcej niż założył sobie sam Autor (?) w koncepcji pracy doktorskiej i dużo więcej niż 

zazwyczaj przy tego typu opisach. Być może dlatego jej tytuł w odniesieniu do zawartej tam 

treści jest mylący. Praca porusza bowiem wiele zagadnień niezwiązanych z tytułem, a nawet 

niezwiązanych w ogóle z pracą doktorską. 

 W pierwszym rozdziale Autor przedstawia wybrane postawy kompozytorskie innych 

twórców, skupiając się na utworach, które ukształtowały jego własną drogę twórczą. Autor 

powołuje się na przykłady z twórczości E. Varèse’a, Ch. Ivesa, G. Crumba, W. Lutosławskiego 

oraz K. Serockiego. Analizując utwory wskazanych kompozytorów, Doktorant kładzie 

szczególny nacisk na elementy, które w jego odczuciu wpłynęły na niego i jego własne 

pojmowanie filozofii oraz zasad sztuki komponowania.  

 Rozdział drugi to w zasadzie rozbudowany autoreferat. Autor opisuje własne życie, 

skupiając się doświadczeniach i wydarzeniach, które uformowały jego drogę twórcą 

i przyczyniły się do artystycznego rozwoju, w tym m.in. o podróżach i związanych z nimi 

doświadczeniach innych kultur, pedagogice, aktywnym słuchaniu, a także o swoich 

wcześniejszych utworach oraz innych zainteresowaniach (malarstwie czy literaturze). 

Doktorant dokonuje szeroko zakrojonej autoanalizy, dogłębnie przedstawiając własną 

muzyczną filozofię oraz nurtujące go problemy i idee. Z lektury tego ponad 50-stronnicowego 

fragmentu wyłania się jednak szczególna pasja Autora pisania o sobie oraz duża potrzeba 

artykułowania i wyjaśniania swoich przemyśleń. Doktorant „zapuszcza się” przy tym głęboko 

w sferę własnej wyobraźni, zwracając szczególną uwagę na treści metafizyczne i swobodnie 

zestawiając głębokie refleksje ze stwierdzeniami dosyć oczywistymi. Wywołuje to u czytelnika 

mieszane odczucia i prowokuje powtarzające się pytania o celowość niektórych treści, a także 

formalną dyscyplinę i naukowy charakter wywodu. 

 Rozdział trzeci pracy pisemnej jest obszerną analizą utworu wskazanego przez 

Kandydata jako oryginalne dokonanie artystyczne w przewodzie doktorskim i mógłby 

z powodzeniem samodzielnie funkcjonować jako jego autonomiczny opis. Autor wyczerpująco 

eksplikuje zarówno samą ideę powstania utworu wraz z ogólnymi inspiracjami, jak również 

przyjętą filozofię ich realizacji, estetykę muzyczną oraz zastosowane środki formalne 

i techniczne. Autor opisuje kolejne części utworu, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia 
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związane z makro- i mikroformą oraz fakturą. Omawia również ich odrębne źródła inspiracji 

oraz poszczególne elementy dzieła muzycznego i ich wpływ na ostateczny kształt 

brzmieniowy. Opis ten jest wyczerpujący. Wspomnianych inspiracji i pozamuzycznych 

odniesień jest bardzo dużo, a Doktorant nie oszczędza czytelnikowi wzmianek także o tych, 

które rozważał, ale ostatecznie z nich zrezygnował. Tym razem treści odnoszą się jednak 

do tematu i pozwalają lepiej zrozumieć proces powstawania kompozycji. W treści trzeciego 

rozdziału Autor kreśli zatem wyczerpujący, ale ciekawy i czytelny wywód, dając obraz 

kompozytora, który doskonale panuje nad materią dźwiękową. 

 Odnosząc się do całości pracy pisemnej, nie sposób jednak pominąć faktu,  

że nie wszystkie elementy (w szczególności w pierwszym i drugim rozdziale opisu) były 

niezbędne dla zrozumienia nakreślonego w temacie problemu oraz istoty przedstawionej przez 

Doktoranta kompozycji. Zapoznając się z pracą w przedstawionej formie miałem częstokroć 

wrażenie, że umieszczone tam treści (np. analizy innych utworów) są niepotrzebne. Opis,  

jak jasno zaznaczył w tytule Autor, dotyczy tylko jednej, wskazanej kompozycji, badanej  

w dosyć wąsko zakreślonym obszarze. Ponadto, jak wspomniałem już wcześniej, z pracy 

teoretycznej w przedstawionej formie wyłania się nieco niepokojący obraz Autora, który zbyt 

ochoczo dzieli się własnymi różnego typu przemyśleniami, dygresjami i przez to nie zawsze 

jest w stanie utrzymać naukowy rygor wywodu. Dla przykładu, barwnie przyrównuje 

kompozytora do leśniczego, wskazując, że „obaj są wędrowcami spacerującymi po lesie, 

wrażliwymi na wiatr w drzewach, «nieoznakowane znaki», mgłę, zieleń, drzeworyty. Obydwaj 

oczyszczają ścieżkę, idąc naprzód, rozwijając indywidualne techniki, szlifując i opracowując 

swoje narzędzia, zachowując to, co cenne i ignorując to, co zbyteczne”1. To trafne porównanie; 

nie wiem jednak, jak może odnosić się do tematu pracy dotyczącego formalnych procedur  

i struktur w konkretnym utworze? Z cytowanego zdania w pamięci zostaje w zasadzie ostatni 

fragment o „zachowaniu tego, co cenne i ignorowaniu tego, co zbyteczne”. Wydaje się,  

że właśnie na tym polu – w zakresie dyscypliny, optymalizacji i zwartości wywodu – drzemią 

rezerwy pracy naukowej Doktoranta. Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że Kandydat 

jest obcokrajowcem, wywodzi się z innej kultury, gdzie być może funkcjonują odmienne 

kryteria oceny prac naukowych. Wydaje się jednak, że powtórne przemyślenie zasadności 

umieszczania niektórych fragmentów i ewentualne zachowanie ich dla siebie nie pozbawiłoby 

pracy wyczerpującego charakteru, a mogłoby pozytywnie wpłynąć na czytelność wywodu, 

                                                 
1 „I have found that a composer is in way analogous to the forester. Both are the wanderers, roaming the forest 

and all the while remaining perceptive to the wind in the trees, the unmarked signs, the mist, the cathedrals of 

green, the woodnotes. He or she clears the path as they go forward, evolving individual techniques, honing and 

devising their tools of the trade, keeping what is valuable and ignoring what one chooses to ignore”, praca 

teoretyczna, s. 78. 
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zwartość formy i ostateczne wrażenie czytelnika. Z drugiej strony, należy docenić wnikliwość 

Doktoranta w rozwiązywaniu kompozytorskich zagadnień, a przede wszystkim dającą się 

odczuć autentyczność. 

Pomimo wskazanych uchybień, w przedstawionej pracy teoretycznej Kandydat 

wykazuje się niewątpliwie dużą erudycją i dojrzałością, potrafi przekonująco uzasadnić swoje 

wybory artystyczne, prezentuje rozległą znajomość stylów i technik kompozytorskich  

oraz szczegółową wiedzę z zakresu kompozycji i teorii muzyki, która potwierdza zdolność 

do samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej i naukowej. 

 

Utwór muzyczny. Οικοτοπία (Ecotopia) na orkiestrę symfoniczną (2019)  

 

Utwór jest rodzajem cyklu orkiestrowego, składającym się z trzech odrębnych części 

zatytułowanych: Enviroment I „Sokolica”, Enviroment II „Air” i Enviroment III „Glaciers”, 

mogących według kompozytora funkcjonować również jako odrębne utwory. Partytura 

poprzedzona jest wykazem składu wykonawczego oraz legendą. Kompozycja przeznaczona 

jest na potrójną obsadę instrumentów dętych drewnianych (z saksofonami uzupełniającymi 

oboje), 4 waltornie, 3 trąbki, 3 puzony, tubę, perkusję dla 4 wykonawców, fortepian, akordeon 

oraz kwintet smyczkowy.  

Redakcja wykazu instrumentów oraz legendy pozostawia nieco do życzenia. 

Stosowanie dwukropków po wyrazach, które spełniają funkcję nagłówka („Orchestra”, 

„General”, „Winds”, „Strings”, „Accordion”, „Percussion”) nie ma uzasadnienia logicznego, 

przeczy temu także praktyka wydawnicza. Myślniki i półpauzy stosowane są nieprawidłowo. 

Nazwy instrumentów i ich skrótowe odpowiedniki nie zawsze są konsekwentne i prawidłowe. 

Kompozytor często miesza język włoski z angielskim. W języku włoskim istnieje zasadnicza 

różnica pomiędzy określeniem percussione i batteria. W wykazie instrumentów wskazane 

są timpani i dodatkowo „3 batteria” (błędna końcówka, winno być: batterie). Nieco niżej 

kompozytor umieszcza szczegółowy wykaz instrumentów, na których gra każdy „batterista”. 

W przypadku omawianej kompozycji i wielu instrumentów obsługiwanych przez każdego 

instrumentalistę należało napisać „4 percussioni”, w tym przypadku nazwy „batteria” 

i „batterista” nie są prawidłowe (określenie batterista jest zarezerwowane dla muzyka 

grającego na zestawie perkusyjnym, którego nie znajdziemy w tej partyturze). Brak jest spisu 

tłumików dla instrumentów dętych blaszanych, brak spisu pałek i dodatkowych „małych” 

instrumentów dla perkusistów (np. suchej gąbki – t. 13 partytury). W kontekście wyobrażenia 

o brzmieniu kompozycji szczególnie zastanawiający jest brak wskazania nawet przybliżonej 

liczebności poszczególnych grup smyczków. Oznaczenie wdechu i wydechu dla instrumentów 
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dętych jest najpewniej pomylone, lecz jeśli nie – ich zapis nie odzwierciedla naturalnego 

sposobu wykonania (vide: Environment II, t. 2-3 i dalej). 

Łatwo zauważyć, że praca nad utworem odbywała się przy komputerze; program 

do edycji nut mechanicznie powiela błędy kompozytora. W legendzie Autor wskazuje 

na tradycyjną notację znaków przygodnych, obowiązujących w ramach taktu na jednej 

wysokości, tymczasem w partyturze niekonsekwentnie powtarza znaki przygodne tym samym 

takcie (od początku utworu w partii fortepianu), a następnie komputer multiplikuje ten błąd 

poprzez kopiowanie, np. w t. 20, 32, 88 Enviroment I. 

Zasadniczo jednak redakcyjno-notacyjny aspekt przygotowania samej partytury  

nie nastręcza wielu wątpliwości. Partytura zanotowana jest starannie. Ilość drobnych pomyłek, 

niedoskonałości i niekonsekwencji w zapisie jest bardzo mała i nie wpływa znacząco 

na komunikatywność zapisu. Dlatego w tym miejscu umyślnie je pomijam. 

Jak wskazuje Autor w polskojęzycznym „streszczeniu” załączonym do opisu, 

kompozycja skupia się na trzech aspektach: „eksploracji zindywidualizowanych 

i niekonwencjonalnych procedur formalnych, dystrybucji struktur muzycznych i kształtowaniu 

formy oraz wariantach muzycznego przepływu i intensywności ruchu”. Pomimo nieco 

mglistego założenia (wynikającego zapewne z mnogości dążeń i celów autora) ogólne wrażenie 

jakie towarzyszy mi w próbach wyobrażenia sobie przedstawionego utworu, przy tak 

rozbudowanej i zróżnicowanej kompozycji, jest bardzo dobre. Opanowanie warsztatu 

kompozytorskiego, dbałość o detale techniczne, staranne kształtowanie brzmienia – 

to najważniejsze aspekty, które cechują pracę doktorską Michaela Gatonska i pozwalają  

z dużym prawdopodobieństwem uznać, że kompozytor z powodzeniem zrealizował zamierzone 

przedsięwzięcie. Narracja każdego z trzech utworów składających się na cykl Ecotopia 

prowadzona jest pewnie i swobodnie. Przeniesienie przez kompozytora do muzyki 

komponowanej koncepcji „piramid pejzaży dźwiękowych” jest pomysłem oryginalnym, 

szczególnie interesującym i łatwo uchwytnym w analizie utworu. Kompozytor świadomie 

operuje materiałem melodycznym i harmonicznym poszczególnych części. Forma każdego 

z utworów cyklu jest wyraźnie ukształtowana i podkreślona zmienną instrumentacją. Sama 

instrumentacja, choć konwencjonalna, zasługuje słowa uznania. Jest przejrzysta, zróżnicowana 

i wskazuje na dużą wiedzę kompozytora w tym zakresie. 

Każda z części zaprezentowanej kompozycji wydaje się logiczna, ciekawa  

i interesująca, choć samo założenie zestawiania ich w wielką formę jest dyskusyjne. Pojawia 

się bowiem pytanie o celowość formowania cyklu z tak rozbudowanych utworów, jeśli mogą 

one równie dobrze funkcjonować osobno. Tym bardziej, że czas trwania całej formy jest 

określony na ok. 40-45 minut, a analiza utworu i moje doświadczenie podpowiadają mi, że przy 
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realnym wykonaniu czas ten byłby jeszcze dłuższy. W tym kontekście przypomina mi się 

wydarzenie Festiwalu Prawykonań NOSRP w 2009 r., a mianowicie prawykonanie  

IX Symfonii B. Schaeffera, późnym wieczorem w wyłożonej drewnem, słabo oświetlonej  

i wypełnionej sali koncertowej im. G. Fitelberga. Był to niezwykle rozbudowany, 

wielowątkowy utwór orkiestrowy, lecz jego doświadczanie szybko stało się mocno relaksujące. 

Nie można zatem tracić z pola widzenia faktu, że zestawianie w cykl tak rozbudowanych części 

dla współczesnego odbiorcy może stanowić pewną trudność percepcyjną. Uzasadniając taką 

decyzję kompozytor w opisie pracy odnosi się do “klasycznej formy symfonii” (sic!); trzeba 

jednak pamiętać, że percepcja słuchaczy znacząco różni się od tej sprzed kilkuset czy nawet 

kilkudziesięciu lat. W omawianym wypadku, wyzwanie dla publiczności tworzą nie tylko 

ogólne czasowe ramy wykonania, ale także wartka, zmienna, kalejdoskopowa narracja, która 

dla spełnienia swojej funkcji wymaga odniesienia, pewnego „oddechu”, a często po prostu 

zatrzymania. Ustalenie tych proporcji stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed 

kompozytorem i mimo, że percepcja utworu będzie inna dla każdego odbiorcy, kompozytor 

powinien ją zaplanować, a ostateczne weryfikacja przychodzi wraz z próbami 

i prawykonaniem, którego serdecznie życzę Kandydatowi i na które czekam z niecierpliwością. 

 

KONKLUZJA 

 

Zarówno kompozycja Οικοτοπία (Ecotopia) na orkiestrę symfoniczną (2019), jak i jej 

opis pt. „The exploration of unconventional and individualized formal procedures 

and structures in my large scale music composition titled – Οικοτοπία (Ecotopia)”, obydwie 

autorstwa mgr. Michaela Gatonska, dowodzą znajomości technik kompozytorskich i ich 

profesjonalnego opanowania, a także świadomości warsztatowej i estetycznej autora. Tematyka 

podjęta w pracy stanowi oryginalne i autorskie rozwiązanie problemu formy dzieła 

muzycznego, a sama praca potwierdza rzetelną wiedzę z zakresu kompozycji i teorii muzyki. 

Stwierdzam, że mgr Michael Gatonska spełnia warunki artykułu 13 ust. 1 ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

z 14 marca 2003 roku (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.) i wnioskuję do Rady Wydziału 

Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

o dopuszczenie go do obrony pracy doktorskiej. 

                                                                                                       dr hab. Marcin Stańczyk  

  


